Doen
‘Een jaar in lockdown’, kopte de krant op
15 maart. ‘Hoe heeft corona ons (blijvend)
veranderd?’
Ik zie dingen die ik anders nooit gezien zou
hebben. Het fenomenale uitzicht vanuit
mijn werkkamer bijvoorbeeld. Merel en
pimpelmees die zich, soms in gezelschap
van de eekhoorn, laten zien. En iets verderop heb ik uitzicht op het lokale stembureau.
Drie dagen lang stemmen we voor een nieuw
kabinet.
Tijdens de lockdown heb ik veel gezien. Veerkracht en verdriet, afstand en nabijheid, stilstand
en vooruitgang. Maar vooral heel veel doorzettingsvermogen.
En bewonderenswaardig veel creativiteit. Handhygiëne leren via een digitale kiosk, de Nationale
Zorgklas, stewardessen die kiezen voor een baan
in de zorg. Zoveel prachtige initiatieven om niet
stil te blijven staan.
Het overspoelde mij de eerste weken. Bij onze
zorginstelling werd de ene na de andere training
geannuleerd. Of moest worden omgezet in een
digitale training. Dit komt niet goed, dacht ik in
het begin. Wordt het Zoom of MS Teams? Lukt
het iedereen om in te loggen? Gaat het onze
digistarter lukken? En de trainer? Lukt het om de
groep gemotiveerd te houden via online training?
En daar liet de veerkracht en het doorzettingsvermogen zich zien. Online trainen is ingeburgerd, ook voor onze digistarters. De trainers
vertellen over de prachtige, waardevolle momenten tussen de deelnemers. De ROC’s gaan door.
Alle docenten onderwijzen online. Studenten en
stagiaires werken in de praktijk en krijgen online
begeleiding.
Ik zie dat er meer gedeeld wordt. Online kennisdelen is laagdrempelig, inspirerend en voor
iedereen toegankelijk. Natuurlijk wist ik dit, maar
nu doe ik het. En daarin zit mijn geleerde les.
Doen. In plaats van beredeneren waarom wel
of niet. Ik heb mijn vooroordelen opzij gezet.
Iedereen leert online.
Dorien Ruiter,
senior adviseur leren en ontwikkelen
ZorgSpectrum en 70:20:10 expert
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